آئين نامه مسابقات مجازي بسکتبال همگانی ویژه دانشجویان پسر
دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی سراسر کشور
(جشنواره پائيزه)0011
مقررات فنی
 )0ورزشكاران در منزل يا فضاي آزاد يا باشگاه ،بدون توقف آيتم ها را انجام داده و ويدئوي آن را بدون ويرايش با
هرگونه نرم افزار و بصورت خام در سامانه ستاو به آدرس https://setav.ir/stay-home/در بخش مسابقات
مربوطه بارگذاري نمايند.
 )2فيلمبرداري بايد بصورت ثابت انجام پذيرد بطوريكه تمام صحنه اجراي مسابقه ،بدون جابجايي دوربين در طول
فيلمبرداري ديده شود .همچنين انتخاب زاويه مناسب دوربين به نحوي در نظرگرفته شود که چهره بازيكن و
اجراي آن قابل تشخيص باشد.
 )3براي صحت سنجي قبل از شروع مسابقه ،کورنومتر روشن وتا انتهاي مسابقه در جلوي دوربين قرار بگيرد.
 )0قبل از شروع حرکات نام،نام خانوادگي،شماره دانشجويي و دانشگاه محل تحصيل بصورت واضح در ويدئو اعالم
گردد.
تجهيزات مورد نياز:
 )0توپ بسكتبال سايز 7
 )2کرنومتر (زمان سنج)
 )3دوربين جهت فيلمبرداري
قوانين و مقررات برگزاري مسابقه و نحوه امتياز دهی:
شرکت کنندگان حرکاتي را طبق کليپ ضميمه انجام داده و ويدئو را در سامانه ستاو بارگذاري کنند .به  3نفر برتر جوايز
و احكام همگاني تعلق مي گيرد  .حرکات بصورت ذيل مي باشد:
 .1ده مرتبه دور کمر
.2

ده مرتبه دور پا

 .3ده دريبل با دست راست با ارتفاع کمتر از زانو
 .4ده دريبل با دست چپ با ارتفاع کمتر از زانو
.5

ده دريبل  Vشكل تک دست با دست راست

 .6ده دريبل  Vشكل تک دست با دست چپ

 .7ده دريبل  Vشكل همراه با تعويض دست
 .8ده دريبل بين پا با تعويض دست
 .9ده دريبل پشت بدن با تعويض دست
-

توالي حرکات الزم است و در صورت از دست دادن توپ امتياز منفي لحاظ مي شود.

-

درصورتي که بازيكن توپ را از دست داد ،از آخرين حرکت و تكرار سالم قادر به ادامه رقابت خواهد بود.

-

زمان اجراي حرکات  55ثانيه در نظر گرفته شده است .به ازاي زمان باقيمانده يا از دست رفته امتياز مثبت يا
منفي لحاظ خواهد شد.

-

اجراي حرکات بدون نگاه کردن به توپ امتياز مثبت خواهد داشت.

-

حالت ايستادن ،حالت کمر ،دامنه حرکت و کيفيت اجرا توسط داوران ارزشيابي و امتيازدهي خواهد شد.

-

ويدئوهايي که تغيير سرعت داشته ،کات و ويرايش شده باشند ،از رقابت کنار خواهد گذاشته شد.

آئين نامه مسابقات مجازي بسکتبال همگانی ویژه دانشجویان دختر
دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی سراسر کشور
(جشنواره پائيزه)0011
مقررات فنی
 )5ورزشكاران در منزل يا فضاي آزاد يا باشگاه ،بدون توقف آيتم ها را انجام داده و ويدئوي آن را بدون ويرايش با
هرگونه نرم افزار و بصورت خام در سامانه ستاو به آدرس https://setav.ir/stay-home/در بخش مسابقات
مربوطه بارگذاري نمايند.
 )6فيلمبرداري بايد بصورت ثابت انجام پذيرد بطوريكه تمام صحنه اجراي مسابقه ،بدون جابجايي دوربين در طول
فيلمبرداري ديده شود .همچنين انتخاب زاويه مناسب دوربين به نحوي در نظرگرفته شود که چهره بازيكن و
اجراي آن قابل تشخيص باشد.
 )7براي صحت سنجي قبل از شروع مسابقه ،کورنومتر روشن وتا انتهاي مسابقه در جلوي دوربين قرار بگيرد.
 )8قبل از شروع حرکات نام،نام خانوادگي،شماره دانشجويي و دانشگاه محل تحصيل بصورت واضح در ويدئو اعالم
گردد.
تجهيزات مورد نياز:
 )0توپ بسكتبال سايز  6يا  7يا توپ مخصوص بسكتبال سه نفره
 )5متر و نوار چسب (جهت مشخص کردن خطي به فاصله 2متر از ديوار براي انجام پاس ها)
 )6کرنومتر (زمان سنج)
 )7دوربين جهت فيلمبرداري
قوانين و مقررات برگزاري مسابقه و نحوه امتياز دهی:
شرکت کنندگان حرکاتي را طبق کليپ ضميمه انجام داده و ويدئو را در سامانه ستاو بارگذاري کنند .حرکات با توپ
بسكتبال سايز  6يا  7يا توپ مخصوص بسكتبال سه نفره به شكل انفرادي و بدون ماسک انجام شود .هرحرکت  15بار
انجام شود (.به طور مثال دريبل ها با دست راست 15مرتبه و با دست چپ 15مرتبه) .پاس ها مطابق ويدئو با فاصله ي
2متر از ديوار و با ترکيب و ترتيب نمايش داده شده  15بار انجام شود .درشرايط مساوي به زمان کمتر ،سرعت بيشتر و
کيفيت بهتر توجه مي شود .به  3نفر برتر جوايز و احكام همگاني تعلق مي گيرد.

توجه  :در صورت داشتن هرگونه سوالی در خصوص مسابقات بسکتبال دختران با تلفن 09123394379
(سرکار خانم ملک) ریيس انجمن بسکتبال دختران و در خصوص مسابقات بسکتبال پسران با تلفن
 ( 19000113090دکتر برومند) ریيس انجمن بسکتبال پسران تماس بگيرید.

